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Interreg Sverige-Norge prosjektet ”En levende Finnskog – vårt felles ansvar” 

inviterer til seminar 
 

Finnskogens kulturminner er mer enn gamle hus  
- det er håndverk også ! 

 
Seminar på Glomdalsmuseet i Elverum 24. februar 2011 

 
Landskapet, bygningene og alle gjenstandene er spor av levd liv. De er fysiske minner fra en 
tid da håndverkskunnskap var like selvfølgelig som det bilkjøring og IT-teknologi er i dag. 
 
Bred praktisk håndverkskunnskap og gode håndverksferdigheter var nødvendige forutseninger 
for at folk kunne skape det de trengte for å overleve i skogområdene mellom Hedmark og 
Värmland. Håndverkskunnskapen er en viktig del av Finnskogens kulturarv. Vern av denne 
delen av kulturarven krever økt satsing på synliggjøring av de ulike håndverkene folk behersket, 
ivareta de fysiske gjenstandene de laget og ikke minst aktiv satsing på videreføring av de gamle 
håndverkene.  
 
I dette seminaret setter vi fokus på gammelt håndverk, immaterielle kulturarv, videreføring av 
gamle håndverk, handlingsbåren kunnskap og håndverk fra Finnskogen.  
 
Med oss i programmet har vi: 

• Sjur Harby, Disen Kolonial, Hamar 
• Beate Strøm, etnolog, tidligere prosjektleder i ABM-utvikling for iverksettelse av 

UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv 
• Eivind Falk, leder for Norsk Handverksutvikling, Lillehammer   
• Gunnar Almevik, leder Hantverkslaboratoriet, Mariestad 
• Marit Sørlie, konsulent og tidligere leder for Kulturringen, Gardermoen 
• Carina Olsson, länshemslöjdskonsulent Värmland, Karlstad  
• Ellen Mette Nielsen, kurvmaker, Flettverk.no, Kongsvinger 

 
Praktiske opplysninger: 
Gratis seminar med formiddagsmat, kaffe og te!  
Eventuelle reisekostnader betales av deltakerne selv. 
Seminaret finner sted på Glomdalsmuseet i Elverum og varer fra kl.10.00-16.00 
 
Påmelding innen 10. februar 2011 til: 
www.hedmark.org/kulturminner, eller Hege Jahren Andersen hja@hedmark.org,  
eller tlf: 0047 62 54 44 30  
  
Gi beskjed ved påmelingen om vegetarisk- eller spesial kost ønskes. 
På grunn av lokalets størrelse er antall deltakere begrenset til 80. 
 



Finnskogens kulturminner er mer enn gamle hus 
– det er håndverk også ! 

 
Seminar på Glomdalsmuseet i Elverum 24. februar 2011 

 
Program 
  
 9.30-10.00 Registrering, kaffe og rundstykke 
 

10.00-10.15 Velkommen! 
Prosjektlederene Suzanne Palmquist og Hans Jonsson i ”En levende Finnskog 
– vårt felles ansvar” ønsker velkommen og introduserer dagens ordstyrer Sjur 
Harby.  

 

10.15-10.45 UNESCO konvensjonen om vern av immateriell kulturarv og implementering 
av konvensjonen i Norge”  v/ Beate Strøm etnolog, har vært prosjektleder for  
ABM-utviklings arbeid med konvensjonen  (Stortingsproposisjon .nr. 73 (2005-2006)) 

 

10.45-11.00 Pause – Benstrekk 
 

11.00-11.30 Norsk Handverksutvikling og handlingsbåren kunnskap  
v/Eivind Falk, leder Norsk Handverksutvikling 
 

11.30-12.00 Hantverkslaboratoriet - Nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk 
 v/Gunnar Almevik, leder Hantverkslaboratoriet  
 

12.00-12.30 Diskusjon 
 

12.30-13.30 Lunch 
 

13.30-14.00 Levende håndverksarkiv – Kulturringen i Akershus 
Hvordan ivaretas og videreføres kunnskapen om håndverksteknikker?  
v/Marit Sørlie, konsulent og tidligere leder av Kulturringen. 

 

14.00-14.30 Pause 
 

14.30-15.00 Håndverk og sløyd med røtter i skogen 
v/Carina Olsson,  Länshemslöjdskonsulent i Värmland 

 

15.00-15.30 Rekonstruksjon av tradisjonell fiskeruse fra Finnskogen  
v/ Ellen Mette Nielsen, Kurvmaker, Flettverk.no   

 

15.30-16.00 Avslutning. Kaffe med noe attåt  
 

Det tas forbehold om endringer i programmet 
 
 

Påmelding innen 10. februar 2011 til:  
www.hedmark.org/kulturminner, eller Hege Jahren Andersen hja@hedmark.org,  
eller tlf: 0047 62 54 44 30  
 
For ytterligere informasjon kontakt Hans Johnsson hans@hedmark.org, eller 0047 948 60 823 

                     
 

                    


